Ampliació
de les prestacions
i de les cobertures
per a treballadors/es
autònoms/es

Des de l’1 de gener del 2019,
el/la treballador/a autònom/a
cotitza de manera obligatòria
per contingències comunes,
contingències professionals
i cessament d’activitat.

Ampliació de les prestacions
i de les cobertures per a
treballadors/es autònoms/es

Assistència sanitària
per incapacitat temporal

Prestació econòmica
per incapacitat temporal

En cas de malaltia comuna o accident no
laboral: seguiment sanitari dels processos amb
la finalitat d’aconseguir-ne la recuperació.

En cas de malaltia comuna o accident no
laboral: el 60% de la base reguladora entre el 4t
i 20è dia de baixa i el 75% de la base reguladora
a partir del 21è dia de baixa fins a l’alta.

En cas d’accident de treball o malaltia
professional: servei d’urgència, especialistes,
hospitalització, intervencions quirúrgiques,
medicaments, rehabilitació, despeses de
desplaçament, ajuts socials, etc.

En cas d’accident laboral o malaltia
professional: el 75% de la base reguladora des
de l’endemà de la baixa.
En els dos casos: a partir del segon mes de
baixa, la mútua es fa càrrec de pagar les
cotitzacions del/de la treballador/a autònom/a.

Prestacions per lesions
permanents no
invalidants, invalidesa i
defunció derivades
de contingències
professionals
A més d’assistència sanitària
i de prestació econòmica
durant la situació d’incapacitat
temporal, tindran dret a
aquestes altres prestacions:

• Indemnització en cas de seqüeles no invalidants.
• En cas d’incapacitat permanent parcial: indemnització a tant
alçat (24 mensualitats de la base reguladora que va servir per
al càlcul de la incapacitat temporal).
• En cas d’incapacitat permanent total: pensió vitalícia del 55%
o el 75% de la base reguladora anual.
• En cas d’incapacitat absoluta: pensió vitalícia del 100% de la
base reguladora anual.
• En cas de gran invalidesa: pensió vitalícia que s’obté aplicant
a la base reguladora anual el percentatge corresponent a la
incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un
complement.
• En cas de defunció, indemnitzacions i pensions de viudetat,
orfandat o a favor d’ascendents.
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Prestació econòmica
per risc durant l’embaràs o risc
durant la lactància natural
En cas d’embaràs o de període de lactància
natural, i sempre que el lloc de treball impliqui
un risc per a la seva salut o la del fetus, pot
accedir a una prestació equivalent al 100% de la
base reguladora.

Prestació econòmica
per cura de menors amb càncer
o malaltia greu
Reducció de la jornada d’activitat entre el
55% i el 99,99% per poder dedicar-se a la cura
contínua del menor afectat. El subsidi equival al
100% de la base reguladora amb aplicació del
mateix percentatge de reducció d’activitat
del/de la treballador/ora autònom/a.

Cessament d’activitat
Accés a la prestació econòmica per cessament
involuntari de l’activitat, sempre que es
compleixin els requisits contemplats en
els articles 327 i següents de la Llei General de
la Seguretat Social. El subsidi equival al 70% de
la base reguladora fins a un màxim de 24 mesos,
en funció del període previ cotitzat. S’aplica una
carència de cotització prèvia de dotze mesos
continuats i immediatament anteriors
al cessament.

Ajuts socials per contingències
professionals
Els/Les treballadors/es autònoms/es que hagin
patit un accident de treball o una malaltia
professional i presentin una necessitat
sobrevinguda, poden beneficiar-se de
prestacions especials.
La Comissió de Prestacions Especials ofereix
ajuts que complementen les prestacions de la
Seguretat Social, i es classifiquen en:
• Prestacions econòmiques
• Serveis tècnics
• Serveis i teràpies

Al teu costat en la prevenció
La cobertura per contingències professionals
s’amplia amb:
• Gestió de la prevenció de riscos laborals
• Assistència tècnica i formació en prevenció
de riscos laborals
• Subministrament de farmacioles per als/a
les autònoms/es que tinguin treballadors a
càrrec seu
• Informació a través de jornades divulgatives
relacionades amb la prevenció de riscos
laborals
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La millor cobertura sanitària
• La xarxa de centres assistencials (propis i/o
concertats) més gran
• Centres hospitalaris propis
• Unitats mèdiques especialitzades
• Rehabilitació i recuperació
• Agilitat assistencial (sense llistes d’espera)
• Equipaments d’alta qualitat tecnològica
• Tràmits senzills i sense burocràcia
• Agilitat en la tramitació d’expedients
• Un assessor personal a la teva disposició
• Assistència i suport psicològic
• Ajuts socials
• Assistència a l’estranger en cas d’accident
laboral
• Calculadora de quotes
• Portal del pacient: Portalmed
• Blog de l’autònom
• La nostra APP

Calcula la teva quota
Hem col·locat al nostre web un espai per tal que
hi puguis calcular les teves cotitzacions socials.
Tindràs accés a la calculadora al següent enllaç:
https://www.activamutua.es/ca/afiliacion/comoafiliarse-a-la-mutua/

Servimutua i Portalmed
Treballem al teu costat des de la nostra oficina
virtual per facilitar-te els tràmits relacionats amb
les teves prestacions.

La nostra APP
Pots fer-la sevir quan ho necessitis. Per
localitzar el nostre centre mèdic més proper,
per beneficiar-te del nostre xat mèdic, per estar
al corrent de les millors pautes per a una vida
saludable...

Adhesió a Activa Mútua
Des del següent enllaç pots adherir-te a nosaltres:
https://www.activamutua.es/ca/afiliacion/comoafiliarse-a-la-mutua/

Atenció i servei permanent
Assistència 24 h Espanya

900 382 238

Assistència 24 h estranger

+34 937 059 500
Atenció a l’usuari

902 323 232

Prevenció de riscos laborals

902 322 422
Consultes

www.activamutua.es
info@activamutua.es

